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HØRING  - POLITIATTEST  FOR PERSONER SOM SKAL HA  OPPGAVER KNYTTET TIL
MINDREÅRIGE
Hørigsuttalelse fra Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

FUG vil i tråd med  sitt mandat avgrense sin uttalelse til å omfatte personer som arbeider  i skole og SFO.

Generell kommentar og konklusjon
FUG har ingen ønske om å stenge dører inn til arbeidslivet for personer som har vært dømt for seksuelle
overgrep mot barn og voksne, særdeles grove voldshandlinger, drap og narkotikaforbrytelser. Men vi
ønsker ikke at personer med slike dommer skal jobbe med barn, da faren for gjentagelse kan være til
stede, og foreldre og elever kan bli utrygge.

FUG er av  den oppfatning at når det gjelder personer som skal arbeide med barn og unge i skole
og SFO,  veier hensynet til barn og unges beskyttelse og sikkerhet tyngre enn
personvernhensynet og resosialiseringshensynet til den personen politiattesten gjelder.

FUG er enig i forslaget til lovtekst slik det framkommer i høringsnotatet fra Justis- og
politidepartementet.

Politiattest for ansatte i skole og SFO
Nåværende krav om politiattest (Forskrift til opplæringsloven § 15) betyr ikke at ansatte i skole og SFO er
skikket til jobben, men det er en tilsynelatende garanti for at de ikke er straffet for seksuelle overgrep mot
barn. Attesten sier kun noe om personen er tidligere dømt eller ikke. Vi foreldre og våre barn er avhengig
av at vi har tillit til skolen som institusjon og at våre barn har et trygt læringsmiljø på skolen. FUG er enige
i at loven utvides slik at foreldre kan være trygge for at personer som ansettes i skole og SFO, ikke har
vært dømt for seksuelle overgrep mot barn eller voksne og /eller særdeles grove voldshandlinger og
narkotikaforbrytelser.

Bedre ettervern
Det vil være unaturlig for FUG å snakke om politiattest for ansatte i skolen uten å nevne at for å
forebygge overgrep må ettervern, bedre behandlingstilbud for overgriperne og bedre oppfølging av
innsatte i fengslene, prioriteres.

Med hilsen

Loveleen Rihel Brenna
Leder i FUG
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